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ET ve BALIK KURUMU TARAFINDAN HER AY NEŞREDİLİR 

CİLT : IX, SAYI : 4 NİSAN 1961 

Türk Balık Ekonomisinin İnkişafı 
Bremenhafen 

8/4/1952 
Bu rapor ; Türkiyeyi ziyaret eden "Nordse 
Fişer» Balıkçılık Sanayii Müessesesinin 
gönderdiği iki kişilik heyetinin Profesör 
Kosswig ve benim iştirakimle yapılan ge-
zisi sonunda o zaman Ticaret Bakanı bulu-
nan Sayın Profesör MUHLİS ETE'ye Dr. 
BAADE tarafından gönderilmiş ve tatbi-
katı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

istanbul Balıkçılık Md. Vt. NAİL TURAN 
I — Hedef : 

Bu raporda yapılmış olan tavsiyeler Türk hükümetinin balık ekono-
misinin inkişafında aşağıdaki hedefleri güttüğü esasına dayanmaktadır. 

a) Balık ekonomisinin bütün sahiller imtidadınca plânlı bir surette 
inkişaf ettirilmesi şu maksatlara matuf olacaktır : 

1 — İktisadî imkânların değerlendirilmesi ki; aşağıdaki şartların 
mevcudiyetini lüzumlu kılar. 

2 — Balıkçılığın, balık avcılığının zaman ve mekâna göre tevsii. 
Türkiyenin zoo coğrafik durumu şöyledir : 
A) Balık varyetesi 3 grupta toplanır: 
1 — Göçmen balıklar: Pelâjik türlerden olan palamut, torik, uskum-

ru, kolyos ve hamsi balıkları kısmen üreyip ve umumiyetle beslendikleri 
Karadenizden suların soğumasiyle daha ılık denizlere (Marmara ve Ak-
denize) ekseriya Ekim ve bazan da Eylül ayında akın yapmağa başlarlar 

îlk geçişi palamut yapar ki; ilkbahar ve yaz devresini Tuna, Dinyes-
ter, Yuğ ve Dinyeper nehirlerim« Deltasında geçiren palamut sürüleri ev-
velâ bir başlı oldukları halde/f^ihgene^palamutu) suların soğuması üze-

i 
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rine kuzeyden güneye doğru akışa başlarlar. Muazzam sürüler halinde 
Karadenizde cevelâna başlayan palamutlar sahillerimize yaklaşırlar. Ereğ-
li, Zonguldak, Sinoba kadar bir gidiş yolu takip eder ve tekrar Boğaz isti-
kametine avdet ederler. (Bu seyahat yolu bazı senelerde Trabzona kadar 
uzanır). 

Boğazı geçiş; umumiyetle gecenin karanlık saatlerinde vukua gelir. 
İstanbul Boğazından kalabalık sürüler halinde geçen palamutun pek cüz'i 
mikdarı Boğazlarda avlandıktan sonra Marmaraya girerler ve Adalar böl-
gesine yayılırlar. Burada bir müddet yattıktan sonra Bandırma — Marma-
ra Adası — Tekirdağı, Gelibolu, Çanakkale sahillerini yalayarak Çanak-
kale Boğazından Akdenize çıkarlar. 

Akdenize çıkan palamutlar, Edremit, Ayvalık körfezlerine girmezler. 
Bozcada - İmroz açıklarından Selanik körfezine doğru seyirlerine devam 
ederler. 

Çanakkale Boğazından çıkan palamut sürüleri maalesef tekrar avdet 
etmezler. Bugüne kadar Hidrobiyoloji Enstitüsünce numaralanan binlerce 
palamuttan bir tek numaralı balığın avlanamaması bu konuyu ispat et-
mektedir. Binaenaleyh palamutu daha sularımızı terketmeden azamî bir 
kudrette avlama çarelerine başvurmak mecburiyetindeyiz. 

Palamut; balıkçılık sanayiinde, tuzlamaya, lakerdaya, fileto halinde 
fümeye ve yağlı konserveye (ton) elverişli bir balık nev'i olduğundan ne 
kadar fazla istihsal olunursa gerek dahilde istihlâke ve gerekse ihraca 
çok müsait bir türdür. Bu bakımdan fırsatı kaçırmayıp azamî mikdarda 
avlamak icabeder. Eylül-Ekim aylarından Ocak ayına kadar geçidi de-
vam eder. 

2 — Torik : Balıkçılık sanayiinde çok önemli bir balık türü olan to-
rik balıkları maalesef her sene aynı vefakârlığı göstermezler. Periyodik 
bir devre takip eder ki 3-5-7 ve hattâ 9 senede bir defa bol miktarda geçit 
yaparlar. Karadenizin en önemli balık türünün bu periyodik geçidinin ha-
kikî sebebi ilmen tesbit edilmiş değildir. Ekim-Kasım aylarında geçit ya-
par. Sularımızda bulunan torik nev'i iki olup biri âdi torik diğeri sivri tâbir 
edilen formdur. Sivriler, âdi toriklerin daha cüsseli olanlarıdır. 

Sarda familyasının bu fertleri memleketimizde muhtelif isimlerle 
yâdedilir. Şöyle ki : 

Adı Takribi boyu Ağırlığı Yaşı 
Palamut vatuzu 
Gajo 
Çingene palamudu 
Palamut 
Kestane palamudu 
Zindan delen 
Torik 
Sivri 

8 
10 
20 
30 
40 
45 
50 
57 

10 santim 
20 » 
30 » 
40 » 
45 » 
50 » 
57 » 
63 » 

8 0 — 

100 — 

150 — 
250 — 

90 
150 
200 
750 

800 — 1000 
1250 — 2500 
3000 — 5000 
6000 — 7500 

2 aylık 
4 » 
6 » 

— 12 » 

13 — 14 » 
15 — 18 » 

2 — yaşlı 
3 ve daha yu-

karı yaşta 
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Torik ve palamudun muhtelif tarihlerde geçit miktarları 

1953 — 9.200.000 kilogram 
1954 — 14.700.000 » 
1955 — 49,200.000 » 
1956 — 55.500.000 
1957 — 39.900.000 
1958 — 27.200.000 

Torik ve Sivri bütün dünyanın ton balığından sonra aradığı bir 
formdur. 

3 — Uskumru : Üreme sahası Marmara ve büyüme yeri Karadeniz 
olan uskumru balığı periyodik bir popülâsyon sayüırsa da umumiyetle su-
ların soğumasiyle bu da Kasım ayından Mart ayına kadar Karadenizden 
Marmaraya doğru kalabalık sürüler halinde ve gecenin karanlık saatle-
rinde geçit yaparlar. 

Her sene aynı miktarda geçit yapmazlar. Muhtelif senelerde geçit 
miktarı : 

1953 — 32.600.000 kilogram 
1954 — 15.900.000 » 
1955 — 3.800.000 » 
1956 — 2.400.000 » 
1957 — 700,000 » 
1958 — 2.900.000 » 

4 — Hamsi : Umumiyetle Azak denizinde üreyen hamsi Ocak-Şubat 
ve Mart aylarında Karadenizden Marmaraya geçit yaparlar. Bunlar Rize 
sahillerinden başlıyarak İstanbul Boğazına kadar gelirler. Yunus balıkları 
kurşunla avlanmadan evvel sahillerimize kovaladıkları için çok yakın ge-
çen hamsi bugün çok uzaklardan geçmekte olduğundan pek mahdut mik-
tarda avlanmaktadırlar. En ziyade avı Karadenizde yapılır. 

Muhtelif senelerde avlanan miktar 

1953 — 32.900.000 kilogram 
1954 — 52.400.000 » 
1955 — 8.100.000 » 
1956 — 14.300.000 » 
1957 — 14.800.000 » 
1958 — 12.500.000 » 

Not: Japon raporunda sardalya ile birlikte kaydedilmiştir. 

5 — İstavrit : Zaman zaman Karadenizde külliyetli miktarda avla-
nan istavrit; havi olduğu fazla yağ dolayısiyle dikkat nazarı çekmiş ve 
ecnebi mütehassısların bu balıktan yağ ve etinden un imâl edilmek üzere 
Trabzonda günde 100 ton balık işlcyecek (istavrit, hamsi, yunus gibi) bir 
fabrika tesisi için isıarla durmuşlar ve nihayet Kurum burada böyle bir 
fabrikayı iyi etüd etmeden kurmuştur. Tesisi tarihinden itibaren faaliyete 



geçemeyen fabrika, tecrübe işletmesi için 15 ton balık dahî temin edeme-
miştir. O tarihte bu sahillerde mühim bir kesafette bulunan istavrit, bugün 
o bölgeden tamamen çekilmiş bulunmaktadır. Bunun hakikî sebebi anla-
şılamamıştır. 

Muhtelif senelerde istihsal edilen miktar 

1953 — 9.000.000 kilogram 
1954 — 12.200.000 » 
1955 — 7.200.000 » 
1956 — 14.200.000 » 
1957 — 14.000.000 » 
1958 — 4.900.000 » 

6 — Kalkan : Karadenizin göçmen balıklarından biri de kalkan ba-
lıklarıdır. Kışı derin sularda geçiren bu form, ilkbaharda suların ısınma-
siyle sahillere ve bilhassa nehir menbalarına doğru kitle halinde harekete 
geçerler. Bu balıklar sanayiden ziyade taze halde istihlâk olunurlar. Dip 
balıklarından oldukları için sabit ağlarla (perdeli ağlar) avlanırlar. Mart 
ayından Haziran ayına kadar akış devam eder. 

7 — Mersin balıkları : Siyah havyar istihsal edilen bu balıklar kışı 
Karadenizin derin sularında geçirirler. Şubart-Mart aylarında denize dö-
külen büyük nehirlerimize (Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya) buralara 
yumurtalarını dökmek üzere girmeğe başlarlar. Bu balığı avlamak üzere 
bu nehirler civarında yaşıyan sırf bu işle meşgul balıkçılar maliyece kira-
ya verilen nehir menbalarmı kiralayarak hususî ve iptidaî vasıtalarla (kan-
ca usulü ile) Mersin balığı avlayarak evvelâ yumurtalarını havyar yapar-
lar, etini de piyasaya sürerler. 

Havyar imâli pek iptidaîdir. Soğuk muhafaza imkânları yoktur. Bin 
müşkülâtla avladıkları balıklardan istihsal ettikleri havyarı muhafaza im-
kânları olmadığından ucuz fiyatla elden çıkarırlar. 

Memlekette senelik istihsal 8-12 ton arasındadır. Modern tesis ve va-
sıtalarla bu miktarın 3-5 misli arttırmak her vakit mümkündür . 

Karadenizle ilgili diğer memleketlerde bilhassa Sovyet Rusya'da bu 
balıklardan son derece istifade olunmaktadır. 

8 — Diğer balıklar : Karadeniz sahillerinde (bizim kıyılarda) çeşitli 
dip balıkları mevcuttur. Nâdir olan balıklardan levrek, lüfer, barbunya 
gibi balıklar gırgır ağları ile avlandıklarından kıyılarda petrol kullanılma-
dığından bu balıklar ancak fena bir itiyad olan dinamitle avlanmaktadır 
ki, bunun yaptığı tahribatı hiç bir ağ yapamaz. Kanunen yasak olmasına 
rağmen bugün hemen bütün sahillerimizde halkın çok ucuz ve kolayca te-
min edebildiği bu dinamitle bu balık nesilleri imha edilmektedir. 

3.200 mil imtidadmda olan bu sahillerimizin hemen her tarafında di-
namit tahribatı yapılmaktadır. 

Kurulacak Balıkçılık Umum Müdürlüğü ana prensip olarak denizleri-



mizde balık avcılığını zaman ve mekâna göre aşağıdaki şekilde tertiplen 
meyi program altına alacaktır : 

A — Göçmen balık avcılığı — 
1 — Karadeniz sahillerinde ) 
2 — Marmara havzasında ) 
3 — Saroz ve İmroz bölgesinde ) 

Eylül ayından itibaren Nisan iptida-
sına kadar iyi teçhiz edilmiş gırgırlı 
ekiplerle (Echo-sounder'li vasıtalar 
ve Umum Müdürlüğün araştırıcıla-
rını radyo ile ilân suretiyle). 

bütün ihtiyaçlarını (motor, ağ) 
BU MAKSAT İÇİN : 

a) Mevcut Kooperatiflerin Eylül ayına kadar 
temin etmek (Ziraat Bankası vasıtasiyle), 

b) Sahillerde mevcut soğuk depoları bu müddet zarfında balıkçılar emrine tahsis 
etmek, 

c) Buz ihtiyaçlarını ucuz sağlamak, 
d) Bu sahillerde avlanan balık stoklarını kara-deniz yolu ile istihlâk pazarlarına 

sür'atle taşıtmak, 
e) Fazla istihsal bölgelerinde sanayiye elverişli balıklar için tesisler kurmak (Şir-

ket ve kooperatifleri desteklemek). 
1 — Karadeniz sahillerinde ) Balıkların yumurta mevsimi olan 
2 — Marmara havzasında ) Nisan-Mayıs-Haziraıı ayları hariç, 
3 — Ege bölgesinde ) diğer mevsimlerde her nevi ağlarla 
4 — Akdenizde ) avlamak. 

BU MAKSAT İÇİN : 
a) Gezici balıklardan en önemli olaıı sardalya, kefal, lüfer, tirsi, kalkan, mersin, 

istavrit gibi balıklardan fazla miktarda avlanan bölgelere kara ve deniz va-
sıtası gönderip sür'atle istihlâk merkezlerine sevketmek, 

b) Soğuk depolardan istifade ettirmek, 
c) Ucuz buz vermek, 
d) Bu balıkların bilhassa yumurtalarından mumlu balık yumurtası ve siyah hav-

yar imâl edildiğinden depolarda saklanması için münasip bir ücretle kabul 
etmek. 

1 — Karadeniz bölgesinde ) 
2 — Ege ve Saroz bölgesinde ) 
3 — Akdenizde ) 

Koy ve körfezler haricinde yasak ay-
lar haricinde her vakit Trawl ağı kul-
lanarak sinarit, mercan, barbunya, 
kaya, kırlangıç, berlâm, mezgit, ka-
rides gibi balıkları avlamak. 

BU MAKSAT İÇİN : 
a) Trawl ağı ile balık avcılığını halk balıkçısına öğretmek, 
b) Irgatlı tekneler sağlamak, 
c) Trawl ağı yapmasını öğretmek, 
d) Fazla avlanacak balık için vasıta ve muhafaza imkânları sağlamak. 

(Sonu var) 



D i i r t v a B a l ı k ç ı l ı k Â l e m i 

* Geçen sayımızda bildirdiğimiz veçhile, Ticaret Vekâletince, balıkçı-
lık ve süngercilikle iştigal etmek, bu sahalarda çalışanlarla işbirliği yap-
mak ve fennî, iktisadî çalışmalariyle balıkçı ve süngercilere önderlik etmek 
maksadiyle Et ve Balık Kurumundan ayrı bir teşekkülün çalışmalarının 
neticesinde hazırlanan rapor ilgili merciye sunulmuştur. 

Midyelerin Muhtelif Maksatlar İçin Kullanılması 

M. İLHAM ARTÜZ 

İyi gelişmiş sıhhatli midyelerden müteşekkil bir midye tarlası, belki 
de dünya yüzünde mevcut en kesif hayvan topluluklarını temsil etmek-
tedir. Yapüan incelemelere göre, iyi bir midye tarlası senede hektar başı-
na 20.000 kg. midye hasıl etmektedir. Şayet midyelerde etin 1/4 nisbetin-
de olduğunu kabul edersek bu, senelik 5.000 kg. ete ve 3.000.000 kaloriye 
muadil demektir. Böyle bir bankın para olarak verimi aşağı yukarı 6.000 
T.L. civarındadır. Ayrıca karadaki mümâsil ebaddaki bir ziraatin yüksek 
işletme masraflarına mukabil, bu banklarda midyeyi toplamaktan başka 
herhangi bir külfet ve işçiliğe de lüzum yoktur. Karada bu şekilde bir 
protein verimine erişebilmek bugünkü teknik şartlar altında imkânsızdır. 

Muhtelif denizlerin litoral bölgelerini kaplıyan bu zengin protein de-
polarından maalesef lâyiki ile istifade sağlanamamaktadır. Bunun en bel-
li başlı sebeplerinden birisi meselâ bizim memleketimiz gibi, dinî inanış-
ların midye istihlâkini sınırlandırması ve halen kullanılmakta olan metod-
ların en ileri memleketlerde dahi çok iptidaî olmasıdır. İstihsal metodla-
rmdaki bu basitlik istihsalin rantabl olmasım zorlaştırmakta ve riolayı-
siyle fiyatlar midyelerin insan gıdası olarak kullanılmasından gayrı mak-
satlara elverişsiz gelmektedir. Zira bilindiği gibi 1 ton yaş midye eti istih-
sali için 4 ton canlı midyeye ihtiyaç vardır. Bu sebepten dolayı insan gıdası 
olarak çok kârlı bir iş olan midye sanayii hayvan gıdası olarak (midye 
unu) hali hazır şartlar altında çok cüzî bir kâr temin etmektedir. Midye 
konservesinde verimin 1/4 olmasına mukabil midye ununda verim 1/12 
dir. Ancak 12 ton canlı ve kabuklu midyeden yüksek evsafta 1 ton midye 
unu istihsal edilmektedir. Bu işin rantabl olabilmesi, ancak midyenin ucu-
za mal edilebilmesine bağlıdır. Midyeyi ucuza temin edebilen memleket-
lerde midyeler evvelâ kabuklarından ayrılmak, sonra bu etler kurutulup 
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öğütülmek suretiyle tavuk ve diğer ehli hayvanlar için yem olarak kulla-
nılmaktadır. Bu midye ununun protein değeri çok yükselt, yalnız yağ ba-
kımından zayıftır. Şayet, elde edilecek olan midye ununun '/, 10 nisbetinde 
rutubet ihtiva edeceği kabul edilecek olursa bu unda: 

Su %10, protein %48, karbonhidrat %27, yağlar % 6 , tuzlar % 9 . 

nisbetinde bulunacaktır ki, bunun ne kadar zengin bir gıda olduğu aşikâr-
dır. Bu unda eksik olan kalsiyum da midye kabuğundan bir miktarm un 
halinde ilâvesi ile telâfi edilebilmektedir ki, bu miktar midye unu fiyatını 
da ucuzlatmaktadır. Yalnız fosfatların dışardan ilâvesi icabetmekteclir. 

Midye unu istihsalinde en mühim mevzu olan fiyat meselesine tesir 
edebilecek faktörleri şu şekilde hülâsa edebiliriz : 

a) Midyelerin avlanması : 

Midye avcılığı ne kadar modernize edilebilirse fiyat o nisbette düşe-
cektir. En mühim unsurlar saat başına yapılabilecek istihsalin miktarı, av-
lanma ve sahaya gidiş ve limana geliş esnasında geçecek zaman, yani mid-
ye stoklarının endüstrinin bulunduğu yere olan mesafesi, yükleme ve bo-
şaltma masrafları, akaryakıtın fiyatıdır. Memleketimizde midye istihsa-
linde, midye yataklarının elverişliliği dolayısiyle el ile toplama yerine dreç 
kullanılabilmesi fiyata müsbet olarak fakat buna mukabil balık avcılığın-
da kullanılan akar yakıtın diğer memleketlerin aksine gümrük vergisin-
den muaf olmaması menfî yönden tesir edecek belli başlı âmillerdir. 
b) Avcılıktan sonraki ayıklama ve temizleme : 

Midyelerin yüksek hararette muamele görmesi dolayısiyle, herhangi 
bir pürifikasyon ameliyesine lüzum yoktur. Buna mukabil haricen temiz-
leme, boylara ayırma esnasında, eleklerde yapılmakta ve mekanikleştiril-
me nisbetinde rantabl olmaktadır. 

c) Midyelerin un haline getirilmesi : 

Bu ameliyenin de rantabl olabilmesi için günlük işleme kapasitesinin 
yüksek tutularak masrafların azaltılması en önemli mesele olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yapılan hesaplara göre 25 ton canlı midye işleyebilen bir teş-
kilât rantabldır. 

Midye unu istihsalinde kabuktan ancak az bir miktarı kalsiyum için 
kullanılmakta, buna mukabil büyük bir kısmı herhangi bir işe yaratıl anla-
maktadır. Kabuk aşağı yukarı nisbetinde organik madde ihtiva etmek-
te, geri kalan kısım (%92) ise tamamen kalsiyum karbonattan müteşek-
kildir. Midye unu bol miktarda iyot ihtiva etmesi bakımından da önemli 
bir gıdadır. Bilindiği gibi iyot bulunmayan kuyu ve dağ suları ile beslenen 
canlılardan bazılarında (insan ve davar dahil) tiroid guddesi hastalıkları 
ve bilhassa guatr meydana gelmektedir. 

Midyeler üzerinde yapılan diğer analiz neticelerine göre A vitamini 
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veya A vitaminini meydana getirebilecek pigmentler ile manganeze rast-
lanamamıştır. C vitamininin araştırılması yapılmamış olup tetkike değer. 

Danimarkada bazı firmalar midyeden kollesterol istihsal etmekte-
dirler. 

Midye etinin kabuktan ayrılma ameliyesi : 
Şayet midyeler kaynama noktasına kadar ısıtılacak olurlarsa, kasla-

rın kontraksiyonu ve bilhassa kabuk içersinde mevcut suyun genişlemesi 
neticesinde, kabuk etin dışarı çıkmasına müsaade edecek derecede açıl-
makta, bu esnada et ayrılmakta ve ekseriyetle kaynama faaliyeti ile dışarı 
çıkmaktadır. 

Aksi halde, midyelerin et kısmının kabuktan ayrılması ameliyesi bü-
yük bir zorluk teşkil edeceğinden bu usul işçilik yükünü hafifletmektedir. 

Yukarda tarif edildiği şekilde ısıtma ameliyesi açıkta yapıldığı tak-
dirde muvaffakiyet şansı oldukça düşüktür. Buna mukabil midyeler İÜ 
libre/inç kare buhar tazyiki altında ısıtılacak olurlarsa, midyelerin ısıt-
madan evvel kabukları içersindeki suyu kaybetmemiş olmaları şartiyle, 
kabukların tamamen açılması temin edilebilir. Bu esnada tamamen ka-
buğu terketmemiş olan etler döner bir elek içersinde su püskürtmek su-
retiyle ayıklanabilirler. Aşağıda, âdi otoklâvda ve ancak lâboratuar şart-
ları altında yapılan bir ayırma tecrübesinin neticeleri verilmektedir. 

Tecrübe A Tecrübe B 
Isıtılan midye adedi 90 98 
Tamamen açılmış ve boşalmış midyelerin adedi 72 63 
Yalnız kapak kası irtibatta olan midyelerin adedi 16 23 
Et tamamen ayrılmış, fakat daha kabuk içinde duran 
midyelerin adedi 2 12 

Bu ameliye ister insan gıdası, isterse hayvan yemi yapmak için kul-
lanılsın, midye sanayiinde kaçınılmaz bir zarurettir. 

Geçen sayımızda yayınladığımız «ÎSTRİDYE VE MİDYELERİN TEMİZLENME 
AMELİYESİ» mevzulu yazımızda 20 ııci sayfadaki Şekil - 5 ters konmuştur. Özür 
dileyerek dUzeltiriz. 



Uskumruların Biyolojisi ve Tezahürleri 

HÜSEYİN UYSAL 

K ı s ı m : 1 

1 — Giriş : 

Memleketimizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, bol miktarda göl ev ne-
hirlerin bulunması sebebiyle, su ürünlerine çok fazla ehemmiyet verlimesi gerekir. 
Zira su ürünleri, diğer yer altı servetleri gibi değildir. Bunlar iyi kullanıldığı tak-
dirde, devamlı olarak uzun seneler tükenmeden iktisadî kıymetlerini muhafaza eder-
ler. Yalnız, su mahsûllerinin bazı hussularının tam manasiyle araştırılıp bilinmesi 
icap eder. Her şeyden evvel, sularda yaşıyan, insanlara gıda teşkil eden, canlıların, 
¡stoklarının yerleri, tezahürleri, verimi, kıymetlendirilmesi ve bunlardan uzun zaman 
nesli tükenmeden, istifade etmek için alınması lâzım gelen tedbirlerin, araştırılıp 
bulunmasının zamanı gelmiş, hattâ çoktan geçmiştir bile. 

Tabiat hâdiselerinin umumiyetle hepsinde görüldüğü gibi, denizlerde yaşıyan 
canlıların, tezahürlerinde de bir periyodite müşahede edilmektedir. Bu periyodik te-
zahürler, tabiat olaylaruıda görülenlerin, canlılara her türe göre farklı olarak tesiri 
şeklinde mütalâa olunabilinir. Fakat, periyodik olarak, değişen tabiat olayları, deniz 
canlılarının tezahürüne nasıl tesir ediyor? Direkt mi? yoksa endirekt mi? yoksa 
tabiat olayları, denizlerde yaşıyan canlılara teker teker veya bir çokları bir arada 
tesir ederek canlı kendine göre, bir tepki ile, senelere ve mevsimlere göre bir teza-
hür mü gösteriyor?. Bütün bunlar, oldukça sıkı araştırma neticesinde, seneler sonra 
halledilebilecek meselelerdir. Fakat şurası muhakkak ki, iktisadî önemi haiz su ürün-
lerinin, tezahürlerinin ve bu tezahürlerin tabiat olaylarıyle münasebetlerinin tam 
mânasiyle aydınlanması, iktisadî bakımdan mühim kazançlar sağlıyacaktır. 

Denizlerimizde, insanlara gıda teşkil eden su ürünleri çeşidi pek çoktur. Yalnız 
İstanbul bölgesinde piyasaya arzedilen, altmışa yakın su mahsulü nevi vardır. Bir 
de diğer bölgelerimizin, kendilerine hâs su ürünleri de zikredilirse, bunların ehemmi-
yeti açıkça ortaya çıkar. Bunların kıymetlendirilmesi ve tezahürlerinin bilinmesi çok 
mühim faydalar temin edecektir. Su ürünlerimizin, çeşit itibariyle çokluğu ve suları-
mızın fazla olması bir mâna ifade etmez. Sularımızın, su mahsulleri bakımından pro-
düktivitesinin yüksek, burada yaşıyan canlıların iktisadî kıymeti haiz olan türleri-
nin pek çok olması icap eder. 

Uskumruların biyolojisi : 

Uskumru balıkları, —Scomber scomber — az soğuk sularda yaşamayı 
tercih ederler. Ekseriya, sürüler halinde besinlerini temin ederler. Bunlar, 
pelâjik olarak yaşadıkları için, vücut yapıları çok süratli hareket etmele-
rine elverişlidir. Bundan dolayı çok süratle hareket etme kabiliyetinde-
dirler. Senenin, muayyen mevsimlerinde büyük sürüler halinde, uzak me-
safelere göç ederler. Başlarının uzunluğu, vücut kalınlıklarından daha faz-
ladır. Başlarına, üstten bakıldığı zaman, beyinleri görülmez. Ağız köşeleri, 
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gözün orta hizasındadır. İkinci sırt yiizgeciyle anal yüzgecinden sonra kuy-
ruğa kadar, alt ve üstte beşer adet küçük yalancı yüzgeç ( pinüle ) var-
dır. Gözlerinde, bir parça hareket edebilen göz kapakları mevcuttur. Çe-
nelerde, dişler vardır. Bunlarda, yağ köz kapakları vardır. Fakat yağ göz 
kapakları gözleri örtmezler. Ağızlarındaki dilleri sivridir. Gözlerinin önün-
de, bir çift burun delikleri vardır. 

Uskumruların, baş tarafı ince uzun, sonra yuvarlak bir vücut, sona 
doğru incelen bir kuyrukları vardır. Kuyruk yüzgeçlerinin ( Caudale ) iki 
çıkıntısı birbirine eşittir. Bunlarda, yüzme keseleri yoktur. Vücutlarının, 
üst tarafları parlak yeşilimsi mavi, çok sayıda kıvrıntılı koyu çizgiler var-
dır. Karınlarının yan tarafları pembe parıltılı, sedef renginde ve tam alt 
tarafları ise gümüşi beyaz renktedir. 

Uskumrular, pelâjik olarak yaşadıklarından, pelâjiaide yaşıyan ken-
dilerinden küçük diğer canlıları yiyerek geçinirler. Bunlar, daha ziyade 
hayvani gıda ile beslenen balıktır. Kendinden küçük balıklar ( hamsi, sar-
dalya, v.s. ) ve Copepodaları yerler. Bundan başka, diğer küçük zooplânk-
tonik hayvanlar da. gıdalarını teşkil ederler. 

Uskumrular, yumurtalamak için de muayyen ortam şartları ararlar 
(Bu hususiyet diğer canlılarda da mevcuttur) . Bunların, üremeleri için 
lüzumlu şartlar da, Marmara denizinde mevcut olduğundan, her sene, Ka-
radenizden Marmara denizine büyük sürüler halinde göçler yaparlar. Bu 
göçler, her sene kış başlangıcında olur. Bunların kış başlangıcında sürü-
ler halinde göçlerine diğer bir sebep de kışın, Karadenizin hidrografik 
şartlarının, uskumru için müsait olmamasından ileri geldiği söylenebilir. 
Kış başlangıcında, yani Ekim bağlarına doğru havalar soğumaya başla-
yınca, Karadenizde, suların fiziko-şimik şartlarının yavaş yavaş değiştiği 
görülür. Bu değişiklikle beraber, uskumrular da sürüler halinde toplana-
rak Boğaza doğru gelmiye başlarlar. Yalnız, bunların bulundukları mu-
hitlerdeki hidrografik şartlarda, bir değişiklik olmıya başladıktan sonra, 
bu değişiklik tenbih faktörü olarak rol oynar ve göç etmelerine yardım 
eder. Bu sürüler, bulundukları su hareketlerine bağlı olarak, muayyen 
tuzluluk, oksijen ve suhunet tabakası içerisinde, Karadeniz Boğazı ağzı-
na gelerek, bulundukları su kütlesinin, bütün Boğazı kaplamasını ve tehli-
kesizce Marmara'ya geçilebilecek duruma gelmesini beklerler. Bazan bu 
bekleyiş, kendileri için yırtıcı türlerin Boğazı istilâ etmesinden de ola-
bilir. Meselâ, uskumrular Boğaz ağzına geldiklerinde, Boğaz içerisinde 
ve ağızlarında torik ve palamutlarla karşılaşabilirler. Bu zamanda da, 
Boğaza giremezler. Torik ve palamutların bulundukları muhitten derhal 
uzaklaşırlar. Eğer, uskumrular İstanbul Boğazını kendileri için tehlikesiz 
görürlerse, yani lüzumlu hidrografik şartları bulurlarsa, Marmara deni-
zine geçerler. 1959 ve 1960 senelerinde, İstanbul Boğazı ağzında yap-
tığımız araştırmalar esnasında, uskumruların, 7 - 8 derecelik sular: 



tercih ederek Boğazdan geçtikleri müşahede edildi. Boğaz dışı ve içeri-
sinde, mezkûr ısı derecesini ihtiva eden su tabakasının dışına çıkmadık-
ları ve bu su kitlesinin hareketlerini takip ederek Marmara denizine geç-
tikleri müşahede edildi. Bu sene, havaların diğer senelere nisbetle de-
ğişik olması, torik ve palamutun çok fazla olması uskumruların, Marma-
rayı geç geçmelerine sebep olduğu söylenebilir. 

Çork farklı iki su kitlesinin bulunduğu yer olan Boğazda, uskumru 
sürülerinin düşmanları olan torik ve palamutlar tarafından sıkıştırılması, 
veya anî olarak hidrografik şartların değişimi neticesinde, balıklar ken-
dileri için namüsait olan ortam şartlarına girmek mecburiyetinde kalır-
lar ki, bu zamanda karaya vururlar. Buna balıkçılar, balığuı kulağına kar 
suyu kaçtı derler. Bu, diğer tesir edici faktörlerin yanında ısının anî de-
ğişikliğine intibak edemeyişinden ileri geldiği söylenebilir. Tuzluluk de-
ğişimleri uskumruların üzerinde, muhit değiştirmesine sebep teşkil eder-
se de, ısı değişimi en fazla tesir eden faktördür. Zira, ısı değişikliği olan 
bir ortama kazara giren uskumruların, derhal hareketlerinin yavaşladığı 
ve bayılma alâmetlerinin görüldüğü tesbit edilen bir hakikattir. Uskum-
ruların, istanbul Boğazından geçebilmeleri için, lüzumlu şartları aradıkla-
rından dolayı bazı seneler, Marmara denizine pek az geçerler. Yani, Bo-
ğazdan geçebilmeleri için lüzumlu ortam şartları husule gelmemiştir. Bu 
zamanda, nadiren de olsa bir kısım uskumruların Anadolu sahillerini ta-
kiben, tekrar geriye döndüklerinin mümkün olduğu söylenmektedir. 

Marmara denizine geçen uskumru balıkları, daha ziyade güney sahil-
leri açıklarında yumurtlamaktadırlar. Yumurtalar üzerine, erkek uskum-
rular tarafından spermler, yani yumurtayı dölliyecek olanlar, bırakılır. 
Döllenen yumurtalardan 4 - 5 gün sonra larvalar çıkar. Lârvalar muay-
yen bir devre sonra ana hayvana benziyen şekil alırlar. Üremelerini ta-
mamlıyan uskumrular, çok zayıf bir halde, beslenmek üzere Karadenize 
hicret ederler. Karadenize göçlerinde, Boğazdan geçerlerken gene mu-
ayyen hidrografik şartları ararlar. Kendileri için, elzem olan şartları havi 
su tabakası dışına çıkmamaya gayret ettikleri görülür. Uskumruların Ka-
radenize dönerken zayıf olan şekline çiroz ismi verilmektedir. 

IJskumrııların tezahürleri : 

Karadenizden Marmara denizine, her sene ykuarıda belirtildiği gibi, 
kışın başlangıcında Marmara'ya, yazın başlangıcında Karadenize, sürüler 
halinde istanbul Boğazı yoliyle uskumrular göç etmektedirler ( Şekil - 1 ) . 
Uskumru balıkları göçleri esnasında, bol miktarda tutulmaktadır. Son 
altı senelik istanbul Balıkhanesi aylık uskumru istatistikleri tetkik edüe-
rek, miktarlarının aylara göre yiizde-g^fiği çizildiğinde, Karadenizden, 
Marmara denizine, Marmaradan hangi aylarda geçtikleri ko-
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layca anlaşılır. Bu grafiğimize, diğer bu mevzuda yapılan tetkiklere gö-
re, Ekim ayının ortaların-
dan itibaren uskumrular, 
Karadenizden Marmaraya 
geçmiye başlıyorlar. Bu ge 
çiş, Aralık veya Ocak ay-
larında nihayete eriyor. Us 
kumrular, Mart ve Nisan 
aylarında Marmarada yu-
murtlayarak Martın orta-
larından itibaren, tekrar 
Karadenize göç etmiye baş 
ladıkları ve bunun Nisan, 
Mayıs aylarında azamiye 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 Aylar ulaştığı, Haziran ayında da 
. çok azaldığı, artık Karade-Şekil 1 — Son altı senelik uskumru istatistiklerine , .. .. , 

dayanarak mevsimsel tezahür n l z e g°S u n tamamlandığı 
söylenebilir. Uskumruların 

yukarıda belirtildiği gibi her sene Karadenizden Marmaraya, Marmaradaıı 
Karadenize olan hicretleri zikredilen zamanlarda devam edip gider. 

Uskumruların Karadenizden Marmaraya, Marmaradan Karadenize ge-
çerlerken tutulmuş olanlarından nümune alınıp, üzerlerine biyometrik ana-

lizleri yapılacak olursa, 
bir çok ip uçalrı elde e-
dilir. 1960 senesinde her 
ay uskumru nümunesi 
alınıp, ortalama boyları, 
ortalama ağırlıkları ve 
beslilik durumları tesbit 
edilmiştir. Her ay elde 
edilen değerlerden isti-
fade edierek çizilecek 
grafikler, uskumruların 
biyolojik hususiyetleri 
ve mevsimsel tezahürle-
ri hakkında bazı yeni 
bilgiler vermektedir. 
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Şekil 2 1960 senesinde uskumrularda aylara göre ay avlanan balıklardan 
ortalama yollar alınan nümunelerin or-

talama boylarından, ( Şekil - 2 ) istifade edilerek grafik çizilmiştir. Bu 
grafiğe göre, Karadenizden Marmara denizine Ekim ayından itibaren, ev-
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velâ küçük yaştaki sürüler, sonra orta yaştaki bunlan takip eden yaşlı 
sürüler ve daha sonra da. gene küçük yaştaki sürüler geçmektedir. Uskum-
rularda, boy, ağırlıkla yaşları arasında sıkı bir münasebet olduğundan, 
boylarında meydana gele ( aylara göre ) değişikiğin yaşara da tesir ede-
ceği söyenebilir. Yani, boy gurubunda görülen yükseklik yaşın da fazla ol-
duğunu gösterir. Karadenizden Marmaraya geçişte, uskumru sürülerinde 
görülen, küçük, orta, yaşlı ve küçük fertlerden müteşekkil gurupların 
geçişi, Marmara denizinden Karadenize geçişte de görülür. Karadenizden, 
uskumruların Marmaraya geçişinde, daha ziyade yaşlı fert gurupları çok 
küçük fertlere rastlanmamasına rağmen, Marmaradan Karadenize geçiş-
lerinde çok yaşlı fertlere rastlanmadığı, çok küçük yeni doğan fertlerin de 
geçtiği tesbit edimiştir. Buradan da, Marmara denizinde yumurtadan çı-
kan yavruların çok süratli büyüdükleri de müşahede edilmektedir. Bundan 
başka uskumruların, yumurtlama sahalarının Marmara denizinin olduğu 
da anlaşılmaktadır. Mezkûr grafikte, Temmuz ayının ortalama değeri tet-
kik edilecek olursa, bunların diğer aylara göre çok düşük olduğu görülür. 
Bunun da sebebi bu ayda alınan nümunelerin Marmarada avcılık tecrübe-
leri yapılırken avlanan uskumrular arasından alınmış olmasıdır. Bu da 
Marmarada doğan uskumruların büyüme sürati hakkında ayrıca bir fikir 
vermektedir. 

Balıkçılık Problemlerimizden: Balıkhanelerimiz ve 
Avlama Metotlarının Kaliteye Tesiri 

A. BAKÎ UĞUR 

Bir memleketin balıkçılığı, top yekûn olarak, bütün sanayi kollarında 
olduğu gibi, etraflı ve sağlam temellere müstenid olması icap eder. Kay-
nağı deniz, müstahsili bilgi, maddî ve manevî desteklerden yoksun ve 
hiçbir zaman himaye görmemiş, sanayii ise irşat, kontrol ve disiplinden 
uzak bulunan bu sosyal topluluğun elbette ki kendisi, olduğu gibi bütün 
varlığı ile bir problemdir. 

Balıkçılığımızın bu mühim problemlerinden biri, disiplinli, emniyetli, 
her türlü sosyal ve teknik ihtiyaçları bünyesinde toplıyan, daha kısa ifade 
ile bu mesleği, zevki, kahrı ve kazancı ile heveslenebilinir hale koyacak bir 
toptan balık satış pazarının teminidir. 

Kurulacak bir balık pazarının yeri ve büyüklüğü kararlaştırılırken 
aşağıdaki önemli faktörler dikkate alınmalıdır : 
A) Yeri için dikkate alluıacak faktörler : 

1 — Başlıca balık işleme merkezlerine yakınlığı, 
2 — Demir yolu ve kara yollarına iltisak imkânı mevcut olması, 
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3 — Büyük ve küçük balıkçı tekneleri ve sevk gemilerinin yanaşabileceği de-
rinlikte rıhtım inşasına müsait olması, 

4 — Tabiî deniz hareketlerinden masun olarak balıkçı tekneleri ve sevk gemi-
lerinin barınabileceği mevkide olması, 

5 — Bol su temini imkânına sahip olması, 
6 — Her türlü teknik ve sosyal ihtiyaçları yerine getirebilecek inşaat sahası 

ve zemin mukavemetine sahip olması lâzımdır. 
Üç tarafı denizle çevrili olan memleketimizde en çok ihmal gören bu 

tabiî kaynağın yegâne alış ve satışının yapıldığı İstanbul Balıkhanesinin 
bu altı maddeden hiç birine sahip olmaması ve hattâ balıkçılığımızın biraz 
inkişafı halinde büyük balıkçı teknelerinin geçemiyeceği Galata Köprü-
sünün Haliç tarafında bulunması da kifayetsiz ve uygun yerde bulunmadı 
ğına en iyi bir delüdir. 
B) Büyüklüğü için dikkate alınacak faktörler : 

1 — Faaliyette bulunan balıkçı filosunun adet ve teknelerin azamî büyüklüğü 
ile ilerde hasıl olabilecek gelişmelerde bir günde rıhtıma yanaşacak tekne miktarı, 

% — Hâlihazır istihsal ve ilerde hasıl olacak artmalar, 
3 — Satışta esas tutulacak usuller ve kalite sınıflandırılmalarının yapılıp ya-

pılmıyacağı, 
4 — Bir gün sonraya intikal edebilecek mahsullerin muhafazası için gerekli 

muhafaza depoları ve balıkçının alacağı buz için buz fabrikası inşası, 
5 — Balıkçı, balıkhane personeli ve müşterilerin sıhhi ve sosyal ihtiyaç mahal-

leri dikkate alınmaldır. 

Bu ikinci fıkradaki şartların da Balıkhanemizde katiyyen bulunma-
ması ile beraber buna ilâve olarak da her türlü temizlik şartları ile balık-
çıya örnek olması gerekirken balıkçıya temiz deniz suyundan çıkarılan ba-
lığın Halicin kirli suları ile yıkamasına müsaade ederek balığın nasıl kir-
leticeğeini öğretmektedir. 

Daha kısa ve doğru ifadesi ile İstanbul Balıkhanesi mevcut imkânları 
ve tatbikatı ile balıkçıya hizmet eden bir âmme müessesesi yerine bir yük 
olmakta, bünyesinde bulunan kabzımal ve komisyoncuları ile fakir balık-
çının emeğinin heba edildiği bir yer olarak çalışmaktadır. 

Bu tersine dönen çark içinde Balıkhanenin çırpman fedakâr personel 
ve teknik elemanlarının çalışmalarını da takdirle karşılamak icabeder. Ba-
lıkçılığımızı inkişaf ettirebilmek ancak yetişmiş personeli, disiplinli, sabit 
prensiplerle çalışan idaresi ve modern Balıkhane ile meydana getirilebilir. 
Balıkçı, balıkçılığımızın talebesi ise, Balıkhane mükemmel bir okul, 
teknik kontrolör ve müfettişleri de iyi bir öğretmendir. İstanbul Balık-
hanesi her türlü hali ile bir balıkhanenin nasıl olmaması icabettiği hak-
kında iyi bir eğitim vasıtası da olabilir. 

Şimdi balığa tatbik edilen avlama metodlarının kaliteye olan tesirini 
ele alalım. 

Başlıca iki türlü avlama metodu olduğu herkesçe malûmdur : 
Bunlar da : 1 — Ağ ile, 2 — Olta ile. 
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Her iki metodun pek çok değişik şekilleri vardır. Balıkların nevi ile 
bulunduğu muhite göre en uygun olarak bu metodlardan birisi tatbik edilir 

Avlama metodunun balığın kalitesine tesir eden fizikî faktörleri aşa-
ğıdaki şekilde mütalâa edilebilir. 

1 — Balağın ölme şekli : 
Umumî kaide olarak bir hayvan ânı ve çok temiz ortam içerisinde 

ölürse, uzun zaman çırpınarak ve kirli ortamda ölenden çok daha iyi şart-
ları haiz demektir. İşte bu esas kaide prensip olarak ele alındığında hangi 
tutma vasıtasının balıklarının diğerlerinden daha yüksek kalitede olacağı 
kolayca kestirilebilir. Gerek trawl, gerekse galsama ağları ile avlamada, 
trawi!ün çekilmesi süresince, galsama ağına takılan balıklarda ise kur-
tulma çabası içinde heyecanlanıp çırpınırlar. İşte böyle çırpınma sonucu 
tekneye gerek canlı halde iken gerekse ağda ölmüş halde alınan balıklarda 
ölüm sertliği süratle teşekkül eder. Halbuki olta ile avlamada çırpınma 
çok azdır ve balık daha çabuk ölür. Bu suretle ölüm katılığı o kadar geç 
teşekkül ettiği gibi otoliz de geriye atılmış olur. Buradan çıkan netice de 
olta balığı ağ balığından daha iyi kalite verir. 

2 — Ba'.îğ n avlandığı an ile tekneye alındığı ana kadar geçen zaman : 
Balık ağ içine girdiği andan tekneye alınıncaya kadar geçen müddetle 

beraber tatbik edilen ağın nevi de büyük rol oynar. Umumiyetle balık av-
landığı andan itibaren denizde ne kadar uzun zaman geçerse o kadar 
fazla çırpınıp daha denizde iken ölür ve deniz mikropları süratle balığa 
hücuma geçerler. Galsama ağlarına takılan balıkların ekserisi ağda iken 
ölür. Trawl'lerde ise büyük bir sürü çekildiğinde balıklar gerek çekme 
gerekse tekneye alma esnasında sıkışıp ölürler ve hattâ hafif de olsa bo-
zulmayı süratlendiren ezilmeye maruz kalırlar. 

Büyük pörsein ağları ise bu tehlikeden azade olup balıklar içinde 
günlerce canlı olarak kalabilirler. Hattâ bu vasfından istifade edilerek bu 
ağlarla bir sürü kovalanıp bir koya hapsedilmek suretiyle hem balıkların 
acıktırılması temin edilir hem de sanayiin ihtiyacına göre canlı balık isto-
ku elde tutulabilinmİş olur. 

3 — Balığın yakalandığı suyun sulıuneti : 
Eğer tatbik edilen tutma metodu sebebiyle balıkların büyük bir kıs-

mı denizde ölüyor ve deniz suyu suhuneti de yüksek se balıklar çabuk bo-
zulurlar. 

4 — Ağ gözleri açıklığı : 
Kullanılan ağların göz açıklığı da yakalanan balıkların kalitesine bü-

yük tesir yapar. STANSBY'e göre aynı cins balığın küçüğü büyüğünden 
daha çabuk bozulur. Sebebi de balık ne kadar küçülürse mikropların hü-
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cumuna maruz olan satıh o kadar büyük. Bu sebepten dolayı batı mem-
leketlerinde bütü ağların gözleri muayyen bir genişlikten küçük yapılmak-
tadır. Bu ağ gözü açıklığında balık neslinin korunması da tabiatıyla ön 
plânda mütalâa edilmektedir. 

5 — Biyolojik faktörler : 

Bazı balık nevileri, bilhassa yumurtlama mevsiminde avlandığında 
çabuk bozulmakta, bazılarının da beslendikleri muhite dayanma müddeti 
değişmektedir. Memleketimizde her bir nevin üzerinde ayrı ayrı bu araş-
tırmaların yapılıp hangi nevinin ne zaman avlanmaması icabettiği ve ne-
reden avlanırsa daha çabuk bozulduğu bulunmamıştır. Şimdiye kadar böy-
le bir tetkikin yapılmamış olmasına rağmen bariz bir müşahademizi de 
burada zikretmek icabetmektedir. Bazan torik ve palamut sürüleri Haliç 
içine kadar girmekte, avlamak için amatör balıkçılara iyi bir fırsat ver-
mektedir. Bu balıkçılar burada olta ile avladıkları balıkları hemen orada 
satmaktadırlar. Hiçbir kontrol ve nizama tâbi olmıyan bu satışlarda balık 
daha tutulduğu andan itibaren bozulmağa başlamakta, daha müstehlikin 
evine gitmeden ileri bir bayatlık derecesine ulaşmaktadır. Bunun yegâne 
sebebi de hepimizin bildiği gibi Haliç sularının çok kirli olmasıdır. Bu 
sular içinde avlanan balıkların kalitesi veya bu kirli suların temiz yerler-
den avlanan balıklarla temasının tehlikesini balıkçıalrımızın takdirine terk 
etmek çok fazla iyimserlik olur. Fakat Balıkhanede bu suların fen ve kon-
trol elemanlarının gözleri önünde kullanılması ve hattâ balıkların temiz 
Terkos suyu ile yıkanmasının görünüşünü bozacağı şeklindeki savunma-
ları Belediyenin sıhhat kaideleri hakkındaki prensiplerini kolayca izah eder 
zannındayız. 

inkılâbımızdan sonra memleketimizde gerek yatırımlar gerekse tatbi-
kata konacak prensiplerde politik mülâhazalar değil, kamu ihtiyaç ve men-
faatlerinin ön plânda tutulacağı artık şüphe götürmez bir hakikattir. Bu 
acı görülerin ışığı altında bu sanayi kolumuzun da bir gün bütün ciddiyeti 
ile ele alınacağını ümit etmekteyiz. 



Olta Takımları ve Yedek Aksamı 

K ı s ı m : II 

SITKI ÜNER 

LÜFER ÇAPARİSİ : 

Lüfer, Karadeniz'in İstanbul Boğazı'na yakın sahillerinde ve Boğaz 
methalinde sığ sularda su üstü çaparisi ile de avlanır. Balıkların irilikleri 
nazara alınarak çaparinin bedeni tek kat 50 veya çift kat 35-40 ve köstek-
ler de 40 numara naylondan yapılır. Bedene 30-35 aded köstek dizilir. Kös-
teklerin uzunluğu iğne boyu hariç 22 santimdir. Köstekler bedene 150 nu-
mara balık ağı ipliği veya aynı kalınlıkta beyaz renkte ince ibrişim ile il-
mik yapılmak suretiyle tesbit olunur. (Kalite 1799) 01 numara beyaz ka-
laylı iğnelere, tercihan tekir renkte hindi kuyruğu tüyü veya kırmızı ho-
roz tüyü bağlanır. Kofanalar için (kalite 900) 7 numara iğneleri havi torik 
çaparisi kullanılır. 

İZMARİT ÇAPARİSİ : 

Bu çaparinin hususiyeti; diğer çaparilere sun'ı yem olarak bağlanan 
tüy yerine tabiî yem takılmasıdır. İzmarit çaparisi oltacıya ak yem temin 
etmesi bakımından çok lüzumlu bir âlettir. Bundan dolayı her vakit çapari 
defterinde bulundurulur. İzmarit çaparisi 14 iğneden 25 iğneye kadar olur. 
Beden 35-40, köstekler 35 numara naylondan yapılır. Köstek uzunluğu 
takriben 11 santimdir. Kösteklere 8-9 numara çapraz beyaz kalaylı iğne 
bağlanır. 

ÇAPARI OLTALARI : 

Uskumru, kolyoz, istavrit, sardalya çaparilerinin oltası her balık için 
ayrı olmayıp bir tiptir. Bu olta 45-50 numara naylondan intihap edilir. De-
rinlikler nazara alınarak uzunluk 50 kulaç hesaplanır. Olta, takriben 15 
santim boyunda, 9 santim genişliğinde, 2 santim kalınlığında bir mantar 
parçasına veya bu ebada yakın bir kelebeğe (tahtadan mamûl olta sarma 
âleti) bağlandıktan sonra sarılır. Ucuna orta büyüklükte bir fırdöndü ta-
kılır. Fırdöndünün boş kalan halkasına 1 metre uzunluğunda 40 numara 
naylon parçası ilâve edilir. Bu parçanın da ucuna tekrar aynı büyüklükte 
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bir fırdöndü bağlanır. Fırdöndünün boş kalan halkasına bu defa 1 kulaç 
uzunluğunda 35-40 numara kalınlığında, kolçak tâbir edilen naylon parçası 
eklenerek, ucuna çaparinin takılmasını teminen kasa yapılır. Olta böylece 
tamamlanmış olur. Bu tip oltanın iki fırdöndü ihtiva etmesi, gam almasına 
— diğer tâbiriyle — bükülmesine mâni teşkil eder. Çapari oltası her za-
man emre âmade bulundurulacağından, başka avcılık için tâdilen kulla-
nılmaz. 

SU-ÜSTÜ PALAMUT VE TORlK ÇAPARlSl OLTALARI : 

Su-üstü palamut çaparisinin oltası 120, icabında 150 numara kalınlı-
ğında naylondan yapılır. 45-50 kulaç uzunluğunda olur. Oltanın kalınbği 
nazara alınarak münasip eb'atta bir mantar parçasına sarılır. Ucuna iri 
bir fırdöndü bağlanır. 100 numara kalınlığında ve 1 kulaç uzunluğunda bir 
naylon parçası bu fırdöndüye eklenir. Ucuna kasa yapılır. Bu oltanın, 30 
kulaçtan fazlası su üstü çapari avcılığında kullanılmaz ise de, gerek yemli, 
gerekse kaşıkla sinarit avcılığında veya çarpma ile torik avcılığında kolçak 
çıkarılmak suretiyle tadilen kullanılır. 

Su-üstü torik çaparisinin oltası 150 numara naylondan yapılır. 45 ku-
laç uzunluğunda olur. Ucuna çok mukavim bir fırdöndü takılır. Fırdön-
dünün boş kalan halkasına da tek kat 130-150 numara yahut çift kat 90 -
100 mumara kalınlığında 1 kulaç uzunluğunda kolçak bağlanır. Bu olta 
da tâdilen, kaşıkla yapılan sinarit avcılığında kullanılabilir. 

Dipli palamut çaparisinin oltası 50 numara naylondan yapılır. 45-50 
kulaç uzunluğunda olur. Ucuna orta boy bir fırdöndü takılır. Fırdöndüye 
1 kulaç uzunluğunda 50 numara kalınlığında kolçak ilâve edilir. Bu olta 
kolçak değiştirilerek, torik seğirtmeciliğinde ve yemli kırlangıç avcılığın-
da, bundan başka orta ve iri boy mercan yemciliğinde ve gece palamut 
yemciliğinde kullanılabilir. 

YEMLİ LÜFER OLTASI : 

Bu olta, balığın irilikleri nazara alınarak şu şekilde tertiplenir: 

isim Olta kalınlığı Beden kalınlığı 

Çinakop 
Sarıkanat 
Lüfer 
Kofana 

35—40 
45—50 

35—35 
35 

25—30 
35—50 

25—25 
25 

Bunlar normal ölçülerdir. Ancak balık oltaya fazla saldığı hallerde 
bedenler birer numara daha kalınlaştırılır. 
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O'tanın hazırlanması : 

Balıkların büyüklüğüne göre, muayyen kalınlıktaki naylon 40-45 ku-
laç ölçülerek, bir ucu takriben 12-13 santim boyunda, 7-8 santim genişli-
ğinde, 2 santim kalınlığında bir mantar veya kelebeğe bağlandıktan son-
ra sarılır. Ucuna bir fırdöndü takılır. Bu fırdöndüye bir metre uzunluğun-
da esas oltadan bir numara daha ince ek beden ilâve edilir. Ek bedenin ucu-
na tekrar bir fırdöndü bağlanır. Bu fırdöndüye 2,5 kulaç uzunluğunda 
esas beden eklenir. Bu ameliyeyi müteakip olta ile ek bedenin bağlandık-
ları fırdöndünün olta kısmının bir karış yukarsına, takriben 25-30 gram 
ağırlığında yassı — balıkçı tâbiriyle yaprak halinde -— kıstırma ismi ve-
rilen kurşun parçası sarılır. Balık derin sularda bulunduğu takdirde kıs-
tırma 40-45 grama kadar ağırlaştırılır. Demu üstünde — tonozda •— av-
lanıldığı hallerde akıntı fazla olursa aynı veçhile ağır kıstırma kullanmak 
icap eder. Bu küçük kurşun parçasının olta takımına ilâvesi deniz dibinin 
çok kolay bulunmasını, bundan başka bedenin denizde şakûlî durmasını 
temin eder. Kıstırma takılmadığı takdirde avcılığın sıhhatli yapılmasına 
imkân kalmaz. Şu noktayı bilhassa kaydedelim ki, yemli zoka ile yapılan 
her nevi avcılıkta mutlaka kıstırma takmak lâzımdır. 

35-40 numara kalınlığında lüfer oltası, aynı zamanda gündüz pala-
mut yemciliğinde, orta boy mercan, karagöz avcılığında, bundan başka 
kırlangıç, iskorpit, hani gibi dip balıklarının avlanmasında kullanılabilir. 

Gece yeniciliğine mahsus palamut - torik oltası 

Gerek torik, gerekse palamutun gece yemediğine ait oltanın yapılması 
lüfer oltası gibidir. Uzunluk aynıdır. Ancak kalınlık bakımından farklıdır. 
Palamut için olta kalınlığı 40-50, beden 40-45; torik oltasının kalınlığı 90 -
100, bedeni 80-90 numara naylondur. 

Yemli mercan oltaları 

Balığın bulunduğu derinliklere ve iriliklere göre, olta kısmı ve beden 
35 ilâ 60 numara arasında değişir. Oltanın uzunluğu 50-60 kulaç olur. Ta-
kımın hazırlanması, lüfer oltasının aynıdır. 

Yemli kolyoz - uskumru oltaları 

Kolyoz ve uskumru muayyen sahalarda yatak yaptıkları — eğlen-
dikleri — vakit, yemli zoka ile avlanır. Avcılık deniz seviyesine yakın su-
larda yapıldığından oltanın uzunluğu nihayet 20 kulacı geçmez. Oltanın 
kalınlığı 30, bedenin kalınlığı 20 numara naylondur. Takım yapılması lüfer 
oltası gibidir. Bu olta ile çinakop dahî avlanır. 



— 20 — 

Seğirtme oltaları 

Bu tip oltaların uzunluğu, derin sulara nazaran alınarak 50-60 kulaç 
olarak hesaplanır. 

A — Torik, 20 ilâ 30 kulaç derinliklerde olup, fazla saldığı hallerde, 
beden 70 numara naylondan intihap edilir. Normal avcılıkta veya balık 
derin sularda olduğu takdirde, olta kalınlığı 50 ve beden 60 numara nay-
londan yapılırsa — takım kolayca işleyeceğinden — avcılık çok verimli 
olur. 

B — Palamut ve lüfer için oltanın kalınlığı 40, bedenin kalınlığı 35 -
40 numara naylondur. 

C — Kofana için, toriğin normal avcılığındaki olta kullanılır. 

Orkinos oltası 
Orkinos oltası; iğne, beden, sarma tel ve ipten terekküp eder. 

Beden 2.5 kulaç uzunluğunda, 0.80 ilâ 1 milimetre kutrunda — çapın-
da —- çelik telden yapılır. Bu tel parçasının bir ucu iğnenin sapındaki hal-
kasına, iki defa geçirildikten sonra, pensle kıvrılmak suretiyle bağlanır. 
Telin diğer ucu, demirden mamûl iri bir fırdöndünün birinci halkasına ay-
nı usul ile raptolunur. Fırdöndünün diğer halkasına 3-4 metre uzunluğun-
da 2.5 milimetre kalınlığında — müteaddit ince tellerden mamûl — sarma 
tel eklenir. Sarma telin öbür ucuna tekrar bir fırdöndü bağlanır. Bu fır-
döndünün boş kalan ikinci halkasına, esas orkinos oltasını teşkil eden 150 
kulaç uzunluğunda, 6-7 milimetre kutrunda (bir kurşun kalem kalınlığın-
da) hurma halatı tâbir edilen ip eklenir. Bu suretle orkinos oltasının ya-
pılması tamamlanmış olur. 

Oltanın esasını teşkil eden ip, tabla ismi verilen küçük bir çavalyaya 
(sepete) kangal usuliyle istif edilir. îpin fırdöndüye bağlandığı yerin 1,5-2 
kulaç yukarsına takriben bir kilo ağırlığında mük'âp — küp — şeklinde 
bir taş parçası pamuk ipliği ile bağlanır. Bu taş, diğer küçük yemli olta-
larından kıstırma ismi verilen kurşun parçasının vazifesini görür. Yani, 
bedenin denizde şakulî durmasını temin eder. 

ZOKALAR : 

Zoka, ucunda iğneyi havi kurşun parçasından ibarettir. Sureti mah-
susada imal edilmiş kalıpların yuvalarına, iğne konulduktan sonra, eritil-
miş kurşun dökülmesi suretiyle elde edilir. Kalıplar ; kırmızı maltataşı, 
sakıztaşı ismi verilen, işlenmeye elverişli taşlardan yahut pirinç ( bakır -
çinko halitası ) veya dökümü kolay diğer madenî halitalardan yapılır. 
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Zokalar, yemli ve yemsiz olarak iki sınıfa ayrılır : 

Yemli zokalar, isminden de anlaşılacağı veçhile ucundaki iğneye tabiî 
yem takılanlardır. Şeklen ve denizde görünüşü itibariyle, bariz surette 
balık tipini andırmaz ise de, yemi havi olması, ayrıca cıva ile parlak du-
ruma getirilmesi, bir çok balıkların iştehasmı celbeder. Bilhassa dipte ge-
zen ve orta sularda yüzen birçok balıklan kolayca avlar. Yemli zokalar ; 
denizlerimizde çapariden sonra veya çapari ile aynı ayarda en önemli av 
âletlerinden biridir. Başlıca avladığı balıklar mercan, sinagrit, torik, pala-
mut, lüfer ( çinekop - kofana ) iskorpit, lipsoz, eşkine, minakop, kırlangıç, 
hani, kolyoz'dur. Kalkan, karagöz, levrek, trakönya, iri boy istavrit, us-
kumru, yemli zokaya atlıyan balıklar meyamnda mütalâa edilebilir. 

Yemli zokalar muhtelif şekil ve büyüklükte olur. En işlek zokalar 
sarımsak dişi biçiminde olanlardır. Ağırlıkları avlıyacağı balıkların cüs-
,sesine göre 4 gramdan 100 -120 gram arasında değişir. İğneleri de avlı-
yacağı balığın cinsine ve iriliklerine göre muhtelif eb'atta ve mukave-
mette olur. Ezcümle, mercan zokaları bükülmez, kolayca kırılmaz iğneleri 
ihtiva eder. ( Norveç menşeli kalite 1255 muhtelif numarada iğneler ) 
lüfer, palamut, torik zokalarına da, ( kalite 1251 ) küçüklü büyüklü iğne-
ler tesbit olunur. 

YEMSİZ ZOKALAR : 

Seğirtme ve yünlü isimleri altında iki tiptir. 

Seğirtme zokalar, uskumru, kolyoz, kolayidya { Kolyoz yavrusu ) us-
kumru vonozu, çinakop, hamsi, istavrit, zargana balıklarının tiplerini an-
dıran uzun beyzi - elips - şekillerde ucunda iğneleri bulunan kurşundan 
mamûl av âletidir. Seğirtme zokalarına yem takılmaz. Ağırlıkları 100 
gramdan 350 - 400 grama kadar değişir. Seğirtme zokalarının üzerinde, 
zamanla husule gelen humuzlar - oksideler - mazgal üe, törpülenmek su-
retiyle gideriür. Bu ameliyeyi müteakip zoka, bir bez üzerine yatırılıp üze-
rine bir miktar civa dökülmek - serpilmek - suretiyle ovalanarak parlatı-
lır. Cıva dökülmeden evvel mat bir renkte olan zoka civa ile parlatıldüı-
tan sonra gayet açık gümüşî bir renk iktisap eder. Dolayısiyle yem ol-
mağa elverişli bir balık manzarası arzeder. Seğirtme zokalarının başlıca 
avladığı balıklar, dipte ve dibe yakın gezdiği hallerde, torik, palamut, lü-
fer ve kofana'dır. 

(Sonu var) 



1960 Senesinde 
Satılan 

İstanbul Balıkhanesinde 
Su Mahsulleri(*> 

Hazırlayan : ŞADAN BARLAS 

1960 senesinde İstanbul Balıkhanesinde 34.238.591 T. lirası kıyme-
tinde 21.057.368 kilogram ağırlığında ve ayrıca 614.695 aded su mahsulü 
satılmıştır. İstanbul Balıkhanesinde satılan su mahsullerinin nevileri, mik-
tarları ve kıymetleri aşağıda gösterilmiştir : 

Miktar Kıymet 
Nevi Aded Kgr. T.L. 

Tatlısu balıkları 1.863 20.901.239 32.318.278 
Deniz balıkları — 105.797 212.448 
Krilstaseler 140.478 49.948 1.659.067 
Mollüskler 472,354 384 48.803 

Yekıın 614.695 21.057.368 34.238.591 

Mezkûr yıl zarfında İstanbul Balıkhanesinde 100.000 kilogramın üs-
tünde satılan balıkların cins, miktar ve kıymetlerini gösterir cetvel aşa-
ğıdadır. 
Balık 

cinsleri Aded 
Miktar 

Kgr. 
Kıymet 

T.L. 

Palamut _ 11.452.400 8.911.150 
Uskumru — 4.121.400 6.465.041 
Torik — 1.650.600 4.349.550 
İstavrit — 718.151 1.053.046 
Kalkan — 640.000 2.426.992 
Hamsi — 457.790 764.531 
Lüfer — 279.583 1.288.063 
Kolyos — 274.755 577.093 
Orkinos — 235.623 328.587 
Sardalya — 172.657 503.378 
Kefal — 134.220 549.926 
Kılıç — 100.012 1.178.333 
Diğerleri 1.86S 664.048 3.922.588 

Yekûn 1.86S 20.901.239 82.318.278 

( * ) Rakkamlar İstanbul Balıkhanesinden alınmıştır. 



Aylar İstavrit 
T.L. 

Ocak 1.78 
Şubat 1.70 
Mart 2.00 
Nisan 1.36 
Mayıs 0.80 
Haziran 1.02 
Temmuz 1.40 
Ağustos 1.40 
Eylül 2.00 
Ekim 1.30 
Kasım 2.70 
Aralık 1.80 

Kalkan Kefal 
T.L. T.L. 

4.50 4.70 
3.70 4.90 
4.20 5.30 
4.57 5.31 
3.08 3.30 
2.30 4.33 
4.90 4.40 
4.75 4.00 
4.22 4.80 
2.43 3.72 
4.13 3.90 
3.24 3.10 

Kılıç Kolyos 
T.L. T.L. 

15.43 1.90 
16.31 2.40 
21.25 3.30 
17.32 2.60 

7.30 1.80 
10.40 1.90 
13.40 1.80 
15.00 1.90 
20.30 2.30 
20.40 1.90 
12.47 2.80 
10.34 2.20 

(*) Palamut ve torik balıklarına ait fiatlar çift olarak bildirilmiştir. 



Lüfer Piamut*) 
T.L. T.L. 

10.40 2.60 
12.10 3.62 

3.55 4.50 
8.50 3.90 
3.00 4.70 
3.43 4.20 
6.80 7.50 

12.00 2.37 
10.00 3.02 
5.33 1.07 
5.07 0.76 
4.70 1.36 

Sardalya Torik*) Uskumru 
T.L. T.L. T.L. 

1.76 29.00 3.13 
3.50 25.07 3.05 
3.10 24.70 3.10 
2.24 20.70 0.85 
1.30 16.52 0.70 
2.65 12.10 1.42 
3.10 18.30 2,17 
3.13 21.30 2.11 
2.77 8.61 2.50 
2.24 30.85 1.84 
2.90 16.72 2.52 
1.58 20.22 1.20 
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1960 yılında İstanbul Balıkhanesinde tatlısu mahsulü olarak 26.840 
kg. Yayın, 25.682 kg. tatlısu levreği, 21.746 kg. kızılkanat, 16.197 kg. sa-
zan, 9.820 kg. turna, 1.887 kg. mersin balığı, 1.790 kg. tatlısu kefalı, 1.596 
kg. dere kayası, 239 kg. yılan balığı satılmıştır. 

140.478 aded kürstaseden 84.835 i İstakoz, 4.412 si böcek, 51.231 i pa-
yurvadır. Bunları kıymelteri sıra ile 812.604, 49.317 ve 45.337 T. lirasıdır. 
49.948 kg. ise kıymeti 751.809 T. lirası olan karidese aittir. 

472.354 aded mollüskden 219.880 i midye, 1.190 ı istiridye, 248.480 i 
tarak ve 2.804 ü sübyedir. Bunların kıymetleri sıra ile 16.939, 221, 25.700 
ve 3.998 T. lirasıdır. 384 kilogram kalemeryenin kıymeti 1.945 T. lirasıdır. 

Yukarıda ağırlık ve kıymetleri bildirilen deniz mahsullerinin istihsal 
bölgeleri : Marmara denizi, Boğaziçi ve Karadenizdir. 

1960 senesinde İstanbul Balıkhanesinde satılan başlıca balıklardan 
istavrit, kalkan, kefal, kılıç, kolyos, lüfer, palamut, sardalya, torik ve 
uskumru balıklarının kilogram başına aylık ortalama toptan fiatları aylar 
itibariyle sayfa 23 de gösterilmiştir. 

Bu yıl zarfında İstanbul Balıkhanesinden yıırd içine 44.512 küfe çe-
şitli balık sevk edilmiştir. Bir küfenin ağırlığı küçük balıklarda ortala-
ma 25, büyük balıklarda ise ortalama 30 kg. dır. Bu sevkiyat iller itiba-
riyle aşağıda sıralanmıştır : 

Küfe Küfe Küfe 
tiler adedi tiler adedi tiler adedi 

Adaııa 2.56 
Afyon 10 
Ankara 20,913 
Balıkesir 1.703 
Bursa 1.560 
Diyarbakır 190 
Edirne 374 
Elâzığ 267 
Erzurum 380 

Eskişehir 8.314 
Gazianep 180 
izmir 2.368 
Karasu 988 
Kayseri 690 
Kırıkkale 690 
Kırklareli 2,930 
Konya 882 
Kütahya 146 

Manisa 100 
Niğde 103 
Samsiın 600 
Sinop 100 
Sivas 98 
Tekirdağ 126 
Trabzon 300 
Uşak 194 
Zonguldak 50 
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Türk Balıkçılığının Gelişmesi ve Alınacak 
Tedbirler Hakkında Rapor 

K ı sı m : IV 

Çeviren : BEDİA TANERÎ 

3.3131R 

Tavsiyeler. Yukarıda zikredilen mütalâalara göre, aşağıdaki tavsiye-
ler yapılabilir : 

Tavsiye 1 — Balıkçı teknelerinin ve av takımlarının sağlamlığını art-
tırmak için plân ve malzemelerinde tadilât yapmak ve tekneleri daha el-
verişli makinelerle teçhiz ederek, bunlarda daha iyi av takımı kullanmak 
suretiyle, ilk olarak mevcut tekne ve takımların ıslâhını teşvik etmek. Bü-
tün bu işler mümkün olan en az masrafla yapılmalıdır. Kredi imkânları 
da, bugünkü hali ile kifayetsiz ise, bu değişiklikler imümkün kılacak şe-
kilde ıslâh edilmelidir. Ziraat Bankasının kredi vermeğe devam etmesi ve 
Et ve Balık Kurumunun da teknik mevzularda müşavir olarak hareket et-
mesi tavsiye olunur. 

Tavsiye 2 — Bölgenin muhtelif balıkçılığında kullanılacak en ekono-
mik ve en uygun tekne ve takımları tayin etmek için bir hükümet organı 
tarafından, tecrübeli adamlar tarafından idare edilen tercihan kiralanmış 
teknelerle tecrübî balıkçılığa devam edilmelidir. Balıkçılar da yeni teçhi-
zat ve metodlarla mümkün olduğu kadar tecrübeler yapmalarına imkân 
verilmelidir. Bu mevzuda tayfaya teşvik esasına dayanan bir ödeme ya-
pıldığı takdirde, bu nevi balıkçılığın muvaffakiyetli olacağı tecrübe ile 
sabittir. 

Tavsiye 3 — Daha uygun teknelerin ve takımların kullanılmasına 
kanaat getirdikten sonra, bu ekipmanla teçhiz edilmesi ikrazlar, hattâ baş-
langıçta hükümet tahsisleriyle kolaylık gösterilmelidir. Böyle tekneler 
mevcut tiplerin ıslâh edilmişlerinin yerini almaktan ziyade bunların mü-
temmimi olmalıdır. 



ANSİKLOPEDİ KÖŞESİ 

Dünyanın Muhtelif Denizlerinde Yaşıyan Balıklar 

Derleyen : RIDVAN TEZEL 

K ı s ı m : IX 

Piraha balığı — Scrrasalmus nattereri. 

Herhangi bir balıktan fazla insan öldürdüğü iddia edilebilir. 25 - 30 
santim uzunluğunda olmasına rağmen, mevcut balıkların en yırtıcı olan-
larındandır. Öte yandan mevcut hiçbir balık bir Piranha'ya hücum, ede-
mez ( Şekil — 1 ) . Üç-
p;en şeklinde, kuvvetli ve 
bir tıraş bıçağı kadar 
keskin olan dişlerine en 
oert odun ve maden mu-
kavemet edemez. Ko-
pardığı et parçası ancak 
bir zeytin tanesi kadar 
olmakla beraber, bir 
makineli tüfekten daha 
geri bir şekilde yemiıı 
tamamını çok kısa bir 
zamanda bitirir. Kan 
kokusu aldığı zaman â-
deta deli olur. Sağa so-
la saldırırken hemcinsi-
ni bile ısırabilir. Daha kat'î bir fikir verdirmek üzere, 50 kiloluk bir ba-
lığın etini, kemiğinden bir dakikada, 200 kiloluk bir domuzun etini ise, 10 
dakikadan az bir zamanda ayırabilir. Korkunçluğu hakkında çok hikâ-
yeler mevcuttur. 

Gümüşi mavi renkte olup, açık kırmızı anal yüzgeçi vardır. Güney 
Amerika sahillerinde yaşar. Yumurtlama mevsiminde dişinin alt kısım-
ları kırmızüaşır. 

Elektrikli kedi balığı ( The Electric Catfish ) — Malapterurus electricm-
Eski Mısırlılar, Romalılar ve Yunanlılar tarafından bilinmekte olan 

bu balık literatüre 1789 yılında geçmiş, 1880 yılında Avrupaya canlı ola-
rak getirilmiştir. Nil nehrinde de yaşamaktadır ( Şekil — 2 ) . 1 metre 
uzunlukta olan bu balık, üstüvanidir. Kahverengi veya. gri renkte olanla-

Şekil 1 — Piranha balığı 



rina tesadüf edilmek-
tedir. Pulları yoktur. 
Sırt yüzgeci çok kı-
sadır. Ağzının etra-
fında 3 çift bıyık 
mevcuttur. Nehir ve ' f \V| 
bataklıklarda yaşa- = „ jlfl 
makta olan bu balık- ' ~m 
(arın karakteri hak- '" 'ilfi 
kında fazla bir bilgi .¿sŞgK.. 
mevcut değildir. Alg, _ \ 
kurt ve balıkla bes- r 

lendiği tahmin edil-
mektedir . K e n d i n i § e k i l 2 — Elektrikli kedi balığı 
müdafaa etmek için 
elektrik istihsal etti-
ği bilinmekle beraber, hücuma geçmek için de eder mi ? Bu da, meçhuldür. 
Çoğalması hakkında da bir fikir mevcut değildir. Hâsıl ettiği elektrikiye-
tin 80 Volt civarında olduğu ölçülmüştür. 

Ateş böceği balığı ( Firefly fish ) — Photoblepharon palpebratus. 
Mercan adaları denizlerinde yaşıyan bir balıktır. Gözünün altında ya-

rım daire şeklinde yassı bir organı bulunur. Bu dairenin kutru gözünün 
kutrundan daha büyüktür. Parlak bir ışık veren bu uzuv, balık tarafın-
dan bir siyah zar _ 

zuvların balık ta^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rafından ne mak-
satla kullanıldığı § e k i l 3 ~ A t e § b ö c e § 1 

bilinmemektedir. Bazı iddialara göre, bu organlar, önünü görmek için veya 
işaret vermek içindir. Banda Adası sakinleri, bu kısımları keserek, balık 
avlamakta yem olarak kullanırlar. İğneye takıldığı zaman sekiz saat ka-
dar ışık vermeğe devam eder. 
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Yuva yapan balık — Apeltes quadracus. 

Tatlısularda yaşıyan bu balık, ender olarak 7 santime ulaşmaktadır. 

Yumurtlaması ilkbahar sonu veya yaz başlangıcındadır. Erkek yuvayı ha-

le'zamaı^zam erkek ta^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

katlı y u v a r a l a n y a p a n ba - Şekil 4 — Yuva yapan balık 
lıklara tesadüf edilmekte-
dir. Bu takdirde en alttakiniıı üstüne yenisi çıkmaktadır. Erkek balık, yu-
vaların tamiri, muhafazası ve havalandırılmasiyle meşgul olur. 

Grunion balığı — Leuresthes tenuis. 

Bu blaığı, kumsal 
deniz kenarında elle 
yakalamak kabildir. 
Şayanı hayret olan 
bu av şekli, Kalifor-
niya plajlarında, balı-
ğın yumurtlama mev-
siminde kabildir. Ba-
lık, Marttan Ağus-
tos nihayetine kadar, 
mehtabın 15 - 16 cı 
akşamlan yumurtla-
maktadır. Sular çe-
kildikten sonra 14 ilâ 
kırk dakika içinde 
yumurtlama sona e- Şekil 5 — Grunion balığı 
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,,er. Her dişiye birkaç erkek refakat etmektedir ( Şekil — 5 ) . Dişi ken-
dini kuma yarı yanya kadar gömer. Bu esnada yumurtalarını bırakır, 
grkek de bu esnada kendine sürünecek şekilde etrafında dolaşu. Dişi 
kendini kurtarmak için mücadele eder. Boşluğa erkek bu sefer dölleyici 
mayii akıtır. Bu iş bittikteu sonra, lıer ikisi de suyun bulunduğu yere sü-
rünerek gelirler. Su kendilerini denize doğru çeker. Balıklar da denizin 
derinlerine inerler. Yumurtalar, rutubetli zeminde iki hafta kadar kalır-
lar. Sular yükseldiği zaman, yumurtadan çıkmış olan yavrular denize ka-
vuşmuş olurlar. Binlercesi kumun üstünde hareket ettiği cihetle, kum 
üzerinde balıklara basmadan yürümek kabil değildir. Hele geceleyin meh-
tapta yürünecek olursa, bunun manzarasına doyum olmadığı iddia edil-
mektedir. 

Kabakçekirdeği balığı — ( Pumpkinseed ) — Lepomis gibbosııs. 

Hemen hemen amatör balıkçının ilk avını teşkil etmektedir. Zira yem-
siz ve elle bükülmüş bir iğneyi bile yutmaktadır. Göller, nehirlerin sazlıklı 
yerlerinde yaşamaktadırlar 
( Şekil — 6 ) . Kanada ve 
Kaliforniya civarındaki ge-
niş sahaya yayılmış olan bu 
balık, yuva yapmakta ve bu-
raya yumurtalarını yerleş-
tirmektedir. Erkek bermu-
tad yuvayı yapmakta, yu-
murtanın ve yavrunun bakı-
mı ile meşgul olmaktadır. 
Aşk oyunları parlak güneş 
altında vuku bulmaktadır. 
Birçok melezlerin bulunuşu ş e k i l 6 _ Kabakçekirdeği balığı 
bu balığın başka balık nevi-
leriyle çifleşmesinden ileri gelmektedir. Melezler ana ve babadan daha sü-
ratli büyümekle beraber, yavrulamazlar. Böcek ve larvalarla beslenirler. 

Okçu balığı — Toxotes jaculatrix. 

Avına su damlaları atarak hücum eder. Tıpkı nişancı bir okçu gibi, 
damlaları hedefe isabet ettirir. Suyu üst seviyesine yakın olarak dolaşır 
ve bir yaprak üzerinde bir böcek gördüğü zaman taarruza hazırlanır (Şe-
kil _ 7) . Manevrasını gayet ustalıklı yaparak, istikametini alır. Su dolu 
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ağzını sudan çıkararak, makineli tüfek gibi, su damlacıklarını birbiri ar-
kasından fırlatır. 120 santimden atış yaptığı zaman isabet yüzde yüzdür 
Büyükleri 240 hattâ 300 santime kadar nişancılık ederler. Bu kadar isa-
bet edebilmesinin esrarı bir 
türlü çözülmemiştir. An-
cak ağzının içi muayene 
edilecek olursa, suyu gir-
dap haline getirebilecek bir 
mekanizmaya sahip oiduğıı 
görülür. Damağında bir o -
yuk vardır. Dili son derece 
hareketlidir. Suyun ışığı 
kırma ve şekilleri bozma 
hassasına rağmen bu ka-
dar isabetçi oluşu şayanı 
hayrettir. Bu balığın taze 
su ile beslendiği de müşa-
hede edilmiştir. Şekil 7 — Okçu balığı 

Siyah çeneli balık ( Black - chinned ) — Tilapia macrocephala. 

Bu balığın yaşadığı hayat, daha mütekâmil hayvanlarınkine benze-
mektedir. Yaşadıkları aşk hayatı, seyre değer. Bu hususta dişi çok faal-
dir. Burun buruna vu ^ ^ 
ruşmalar, kuyrukla- » 
riyle yekdiğerini ok- Jik İğljfyfrT 

dır ̂  (Şekil — 8) .^Yu- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

sında dişi de faaldir. 
Elli kadar büyük yu-
murta konduktan son ~ "" | 

ra erkek bunları döl- r 

ler. Şayet erkek bu ' ^r^jT" v 
hususta biraz tenbel-

. Şekil 8 — Siyah çeneli balık 
lık gösterecek olursa. 
dişi, erkeği kuyruğuyla tokatlıyarak teşvik eder. Yavrular 5 günde yu-
murtadan çıkar. Yavrular 15 gün müddetle ana ve babanın ağzında taşı-
nır. Yavruları bıraktıktan sonra hiçbir şekilde onlarla meşgul olmazlar. 



Et ve Balık Kurumu Yayınları 
K i t a b ı n A d ı M ü e l l i f i Fia^ 

— Etle ilgili faydalı bilgiler. Osman Koçtürk 250 
— Yüksek ve alçak proteinli mısırların 

proteinlerinin biyolojik değerlerinin 
mukayesesi. Osman Koçtürk 150 

— Etin dondurulması ve dondurulmuş 
muhafazası. Osman Koçtürk 100 
Yonca, çayır otu gibi önemli yemlerin 
muhtelif konserve metodları ile kışa 
saklanmaları için Ankarada yapılan 
araştırmalar. Şükrü Bulgurlu 300 
Bazı önemli yemlerimizin neşvünema-
larını bitirmiş, burulmuş Ak Karaman 
koyunlarının semirtilmesi üzerindeki 
etkileri. Kemal Göğüş 450 

— Mezbaha kalıntılarının hayvan yemi 
olarak değeri. Sabri Dilmen 125 

— Hayvan yemi olarak mısır. Osman Koçtürk 30 
— Ordu beslenmesinde donmuş et. Osman Koçtürk 50 
— Evcil hayvanların beslenme esasları ve 

tekniği. Sedat Kansu 200 
Karadeniz havzası balıklan (ciltsiz) Profesör 

Slastenenko 
(Hanif Altan) 3500 

— Kasaplık canlı hayvan ekspertiz pra-
tiği. Ragıp Sagunay 300 

— Beslenme bilgisi. Osman Koçtürk 870 
— Gıda maddelerinin soğuk ve donmuş 

muhafazaları. Osman Koçtürk 135 
— Tavuk beslemenin pratik esasları ve 

vitaminler. Osman Koçtürk 250 

Bıı kitaplar Ankara'da Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü, Umu-
mî Kâtiplik, Dış Münasebetler ve Propaganda Seksiyonundan ve Beşik-
taş'da İstanbul Balıkçılık Müdürlüğünden temin edilebilir. Talep edildi-
ğinde ödemeli olarak bildirilecek adrese gönderilir. 
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